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Dato for 
brev 

Saka gjeld Status 

24.11.10 Høyring – nasjonal fagleg retningsline for 
utgreiing, behandling og oppfølging av 
personar med samtidig rus- og psykiske 
lidingar.  

Høyringsfrist 28.02.11.  
 
Uttale frå Helse Stavanger vidareformidla som 
Helse Vest si uttale til høyringa.  

25.11.10 Høyring – endring av 
prioriteringsforskrifta. Helsehjelp til 
personar som har tatt ulovleg opphald i 
landet.  

Høyringsfrist 25.02.11.  
 
Uttale sendt 2. mars 2011. Helse Vest støttar 
i all hovudsak dei endringane og 
presiseringane som er foreslått i 
høyringsnotatet. I tillegg er det gitt nokre 
særskilte kommentarar med omsyn til 
svangerskapsomsorg og gynekologiske 
pasientar og med omsyn til pasientar med 
tuberkulose.  

11.01.11 Høyring – forslag til forskrift om 
endringar i forskrift om genetisk 
masseundersøking i samband med 
utvida tilbod om nyfødtscreening.  

Høyringsfrist 11.04.11. 

11.01.11 Høyring – forskrift om freding av statens 
kulturhistoriske eigedomar kap 1. 

Høyringsfrist 18.03.11.  
 
Uttale sendt 18. mars 2011. I uttalene er 
særleg behovet for å tydeleggjere byggeigar 
sitt ansvar understreika.  

14.01.11 Høyring – IS-1884 Handlingsplan for 
kronisk nyresjukdom. 

Høyringsfrist 01.03.11. 
 
I oversending av 1. mars 2011 har Helse Vest 
vidareformidla relativt detaljerte 
høyringsuttaler frå Helse Fonna og Helse 
Bergen.  

25.01.11 Høyring om utkast til forskrift om 
endring i forskrift om strålevern og bruka 

Høyringsfrist 25.04.11. 
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av stråling (strålevernforskrifta) 
09.02.11 Nasjonal kjernejournal – 

forprosjektrapport. 
Høyringsfrist 15.03.11. 
 
Nasjonal IKT er gitt i oppgåve å gi felles 
høyringsuttale til rapporten . 

09.02.11 Høyring – forskrift til ny vergemålslov. Høyringsfrist 09.05.11. 
 

11.02.11 Høyring – forslag til ny plan for bachelor 
i økonomi og administrasjon. 

Høyringsfrist 25.03.11. 

18.02.11 Endring i fråsegnene om politiattest i 
forskrift til opplæringslova og forskrift til 
privatskolelova. 

Høyringsfrist 16.05.11. 

21.02.11 Høyring av utkast til lov om rapportering 
til database for vitskapeleg publisering. 

Høyringsfrist 18.05.11.  
 

22.02.11 Sikkerheit i kritisk infrastruktur og 
kritiske samfunnsfunksjonar – modell for 
overordna styring av risiko (Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap)  

Høyringsfrist 15.05.11. 

10.03.11 Europakommisjonens opne høyring om 
helsesikkerheit i EU 

Høyringsfrist 20.04.11. 

10.03.11 NOU 2010:13 Arbeid for helse. 
Sjukefråver og utstøyting i helse- og 
omsorgssektoren.  

Høyringsfrist 15.06.11.  

14.03.11 Forslag til endring i 
sivilbeskyttelsesloven.  

Høyringsfrist 08.04.11.  

15.03.11 Høyring – arbeidsgrupperapport om 
forslag til ny ordning for arbeidsgivar si 
rapportering til Skatteetaten, NAV og 
SSB. 

Høyringsfrist 18.05.11.  

17.03.11 Høyring – forslag til forskrift om freding 
av statens kulturhistoriske eigedomar 
kap 2. Eigedomar i helse- og 
omsorgsdepartementet si 
landsverneplan.  

Høyringsfrist 12.05.11.  

23.03.11 Tydeleggjering av ansvaret for å skaffe 
vurderingsgrunnlag i fag. Endring i 
opplæringslova med forskrift.  

Høyringsfrist 23.06.11.  

  
 
 
 
 
 


